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Група № 45 

Урок № 29-30 

Тема уроку: Типова та примірна номенклатура справ. Зведена номенклатура. 

Групування документів у справу, їх розміщення.  

Мета уроку:  

 Навчальна – формувати навички організації поточного зберігання документів на 

підприємстві, засвоїти складання та оформлення номенклатури справ. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, 

розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку:  

Складання номенклатури справ 

Номенклатура справ - обов’язковий для кожної юридичної особи 

систематизований перелік назв справ, що формуються в її діловодстві, із зазначенням 

строків зберігання цих справ. 

Для організації документообігу на підприємстві має бути розроблено і затверджено 

номенклатуру справ, у якій слід передбачити строки зберігання документів з урахуванням 

вимог чинного законодавства та специфіки діяльності підприємства і з дотриманням норм 

наказів № 578/5 та № 1000/5.  

До номенклатури не включаються: друковані видання, довідники (у тому числі 

телефонні), бюлетені, реферативні журнали, експрес-інформації. 

 



Типовою номенклатурою справ установлюється типовий склад справ для установ, 

подібних за характером діяльності, однакових за структурою, з єдиною системою 

індексації кожної справи. 

Примірною номенклатурою справ, що має рекомендаційний 

характер, установлюється примірний склад справ для установ, подібних за характером 

діяльності, але різних за структурою. 

Типові та примірні номенклатури справ розробляють органи вищого рівня 

для підвідомчих установ з метою уніфікації складу справ і строків їх зберігання. 

Незалежно від наявності типової або примірної номенклатури справ кожне 

підприємство повинне мати власну номенклатуру- індивідуальну. Якщо підприємство має 

структурні підрозділи, то у них повинні бути окремі номенклатури справ за такими 

підрозділами. 

Номенклатуру справ структурного підрозділу розробляє посадова особа, 

відповідальна за діловодство в такому структурному підрозділі, і не пізніше 15 листопада 

поточного року передає її для формування зведеної номенклатури справ по підприємству. 

Номенклатура справ структурних підрозділів складається за уніфікованою формою 

(додаток 11 до Правил, затверджених наказом № 1000/5). 

Зведена номенклатура підприємства в цілому складається за уніфікованою 

формою на підставі номенклатур структурних підрозділів. 

Зведена номенклатура справ підприємства складається в чотирьох примірниках: 

перший (недоторканний) — зберігається в службі діловодства підприємства;  

другий — використовується службою діловодства як робочий;  

третій — передається до архіву підприємства для контролю за формуванням справ 

у структурних підрозділах;  

четвертий — передається до відповідної державної архівної установи, архівного 

відділу міськради або органу вищого рівня. 

Групування документів у справи 

Так, у справи групуються в більшості випадків документи одного календарного 

року, за винятком судових, особистих справ, документів виборних органів, які групуються 

за період їх скликання та ін. 

Доцільно і не суперечить правилам збирати документи при їх незначній кількості 

за ряд років, оформивши справу як перехідне з відповідними відмітками за всі роки 

накопичення документів у справі. 

Документи постійного і тимчасового термінів зберігання слід групувати в справи 

окремо. Наприклад, слід зберігати в різних справах оригінали та копії документів, річні та 

квартальні плани роботи і т.д., оскільки ці документи мають різні терміни зберігання. 



Допускається тимчасова угруповання в одній справі документів різних термінів 

зберігання, якщо вони відносяться до одного питання. Після закінчення календарного 

року та вирішення питання такі документи рекомендується перегрупувати в самостійні 

справи. 

У справу включається тільки один екземпляр документа. Не включаються 

документи, що підлягають поверненню, чернетки, робочі варіанти (проекти) документів та 

їх копії. Виняток становлять чорнові матеріали, які мають резолюції, візи, позначки, які є 

доповненням до основного документа. Недооформлені або неправильно оформлені 

документи повертають виконавцям на доопрацювання. 

Підшивання документів у справи проводиться секретарем згідно з відмітками 

виконавців на документах: "У справу № ...". 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

• Що таке номенклатура справ? 

• Які вам відомі види номенклатури справ? Охарактеризуйте їх. 

▪ Чи є обов’язковою на підприємстві індивідуальна номенклатура справ? 

▪ Скільки примірників повинна  мати зведена номенклатура справ? 

▪ Які документи не включають до справи при її групуванні? 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, прізвище та ім’я.  

 

 

 


